كلمة األمين العام
أمام الجمعية العامة
نيويورك 19 ،أيلول/سبتمبر 2017
]الخطاب كما ألقي باللغات الثالث[
أق ف ھن ا ب روح ملؤھ ا التواض ع واالمتن ان للثق ة الت ي أوليتم وني إياھ ا ألخ دم
شعوب العالم.
”نحن الشعوب“ ،و ”األمم المتحدة“ ،نواجه تحديات خطيرة.
وعالمن ا ف ي م أزق .والن اس يع انون الك رب ويش عرون بالغض ب .وھ م ي رون
انعدام األمن يتصاعد وعدم المساواة يزداد والنزاع ينتشر والمناخ يتغير.
وإذا كان االقتصاد العالمي يتكامل على نحو متزايد ،فإن شعورنا باالنتماء إل ى
مجتمع عالمي قد يكون في طور التفكك.
والمجتمعات مجزأة .والخطاب السياسي يتسم باالستقطاب .والثقة داخل البلدان
ُشيطنون ويفرقون.
وفيما بينھا تضعف شيئا فشيئا بفعل من ي ِ
فعالمنا يعاني من التفكك .ونحن نحتاج إلى عالم يجمعه السالم.
وأنا أعتقد اعتقادا راسخا أنن ا ،مع ا ،نس تطيع أن نبن ي الس الم .ويمكنن ا اس تعادة
الثقة وإيجاد عالم أفضل للجميع.
سأركز اليوم على سبعة من التھديدات واالختبارات التي تعترض طريقنا.
ولكل منھا مخاطره الشديدة الوضوح .ولكن لكل منھا أجوبة بوس عنا أن نج دھا
إذا تصرفنا كأمم متحدة بحق.
أوال ،الخطر النووي
فاس تخدام األس لحة النووي ة ينبغ ي أن يك ون مم ا ال يمك ن التفكي ر في ه .وحت ى
التھديد باستخدامھا ال يمكن التغاضي عنه أبدا.
ولكن المخ اوف الت ي تس ود الع الم الي وم بش أن األس لحة النووي ة ھ ي ف ي أعل ى
مستوياتھا منذ نھاية الحرب الباردة.
والخ وف ل يس نظري ا .فمالي ين الن اس يعيش ون ف ي ظ ل الرع ب ال ذي تثي ره
التج ارب النووي ة والص اروخية االس تفزازية الت ي تق وم بھ ا جمھوري ة كوري ا الش عبية
الديمقراطية.
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نفس ھا ،ال تفع ل ھ ذه االختب ارات
وف ي جمھوري ة كوري ا الش عبية الديمقراطي ة ِ
ش يئا للتخفي ف م ن محن ة الن اس ال ذين يع انون الج وع واالنتھاك ات الجس يمة لحق وق
اإلنسان الواجبة لھم.
وأنا أدين تلك التجارب إدانة ال لبس فيھا.
وأدع و جمھوري ة كوري ا الش عبية الديمقراطي ة وجمي ع ال دول األعض اء إل ى
االمتثال الكامل لقرارات مجلس األمن.
ويشدد القرار  2375الذي اتخذ األس بوع الماض ي باإلجم اع العقوب ات ويبع ث
رسالة واضحة بشأن االلتزامات الدولية لذلك البلد.
وأناشد المجلس أن يحافظ على وحدته.
ف ال يمك ن بغي ر تل ك الوح دة الوص ول إل ى إخ الء ش به الجزي رة الكوري ة م ن
الس الح الن ووي ،وعل ى نح و م ا س لّم الق رار ب ه ،ال يمك ن بغيرھ ا تھيئ ة الفرص ة
التصاالت دبلوماسية بغرض حل األزمة.
وعن دما ترتف ع ح دة الت وترات ،يرتف ع احتم ال س وء التق دير .واحت دام لھج ة
الخطاب يمكن أن تؤدي إلى سوء الفھم المفضي إلى الھالك.
فالحل يجب أن يكون سياسيا .وھذا وقت الحنكة السياسية.
ويجب أال نمضي في طريقنا إلى الحرب دون وعي.
وعلى نحو أعم ،يجب على جميع البل دان إب داء ق در أكب ر م ن االلت زام بالھ دف
الع المي المتمث ل ف ي إيج اد ع الم خ ال م ن األس لحة النووي ة .وتتحم ل ال دول الح ائزة
ألسلحة نووية مسؤولية خاصة عن تولي زمام المبادرة.
ويؤدي االنتشار الذي نشھده اليوم إلى إيجاد خط ر ال يمك ن تص وره ،ف ي ح ين
أن عملية نزع السالح مصابة بالشلل.
فثمة حاجة ملحة إلى منع االنتشار وتعزيز نزع السالح والحفاظ على ما تحق ق
من مكاسب في ھذين االتجاھين.
وھذان الھدفان مترابطان .والتقدم المحرز في أحدھما سيولد تقدما في اآلخر.
ثانيا ،أود أن أنتقل إلى التھديد الذي يشكله اإلرھاب على الصعيد العالمي.
ليس ھناك شيء يبرر اإلرھاب  -ال قضية ،وال مظلمة.
وال يزال اإلرھاب يوقع المزيد من الموت والخراب.
فھ و ي دمر المجتمع ات ،ويزع زع اس تقرار المن اطق ،ويح رف الطاق ة ع ن
األنشطة األكثر إنتاجية.

)17-16451 (A

3/10

وقد أدت الجھود المبذولة لمكافحة اإلرھاب عل ى الص عيدين ال وطني والمتع دد
األطراف إلى تعطي ل ش بكات اإلرھ اب ،واس تعادة األراض ي ،ومن ع الھجم ات ،وإنق اذ
األرواح.
ولكن يتعين علينا تكثيف ھذا العمل .فال يزال تدعيم التع اون ال دولي أم را ب الغ
األھمية في مكافحة اإلرھاب.
وأود أن أع رب ع ن امتن اني للجمعي ة العام ة لموافقتھ ا عل ى إح دى أول ى
مب ادرات اإلص الح الت ي تق دمت بھ ا :إنش اء مكت ب األم م المتح دة المعن ي بمكافح ة
اإلرھاب.
وفي العام المقبل ،أعتزم الدعوة إلى عقد أول تج ّمع من نوعه لرؤساء وك االت
مكافحة اإلرھاب في الدول األعضاء إلقامة شراكة دولية جديدة لمكافحة اإلرھاب.
ولك ّن مكافح ة اإلرھ ابيين ف ي س احة المعرك ة وحرم انھم م ن األم وال غي ر
كافيين.
فيجب علينا أن نفعل المزيد من أجل التص دي لج ذور نزع ة التط رف ،بم ا ف ي
ذلك حاالت الظلم الحقيقية والمتصورة وارتفاع نسب البطالة وحجم المظالم في أوس اط
الشباب.
ويقع عل ى ع اتق القي ادات السياس ية والديني ة والمجتمعي ة واج ب الوق وف ض د
الكراھية وأن تكون قدوة في التسامح واالعتدال.
ومعا ،يتعين علينا أن نستفيد استفادة تامة من صكوك األمم المتح دة وأن نوس ع
نطاق جھودنا الرامية إلى دعم الضحايا.
وتبيّن التجربة أيضا أن أعمال القمع القاسية والنھج القائمة على اس تخدام الق وة
المفرطة تؤدي إلى نتائج عكسية.
وحالم ا نعتق د أن انتھاك ات حق وق اإلنس ان والحري ات الديمقراطي ة ض رورية
لكسب المعركة ،نكون قد فقدنا الحرب.
ثالثا ،النزاعات التي لم تج د بع د طريقھ ا إل ى الح ل واالنتھاك ات المنتظم ة للق انون
الدولي اإلنساني.
نحن نشعر جميعا بالصدمة إزاء التصعيد الخطير للتوترات الطائفية ف ي والي ة
راخ ين ف ي ميانم ار .فثم ة حلق ة مفرغ ة م ن االض طھاد والتميي ز والتط رف والقم ع
العنيف ت دفع أكث ر م ن  ٤٠٠ ٠٠٠ش خص ي ائس إل ى الف رار ،مم ا يع رض االس تقرار
اإلقليمي للخطر.
وإنني أحيط علما بالخطاب الذي ألقت ه مستش ارة الدول ة أون غ س ان كي ي الي وم،
وباعتزامھا العمل في أقصر مدة ممكنة على تنفيذ توصيات اللجنة االستش ارية المعني ة
بوالية راخين التي ترأسھا كوفي عنان.
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ودعوني أؤكد من جديد :إنه يجب على السلطات في ميانمار أن تنھي العمليات
العسكرية وتتيح إمكانية إيص ال المس اعدات اإلنس انية م ن دون عوائ ق وتعت رف بح ق
الالجئين في العودة بأمان وكرامة .ويجب عليھا أيضا أن تعالج مظالم طائف ة الروھنجي ا،
التي ال يزال مركزھا دون حل منذ فترة طويلة جدا.
ليس في حروب اليوم أي طرف رابح.
فمن سورية إلى اليمن ،ومن جن وب الس ودان إل ى منطق ة الس احل ،وأفغانس تان
وغير ذلك من األماكن ،ال يمكن تحقيق السالم إال بالحلول السياسية.
وينبغي أال تكون لدينا أي أوھام .فل ن يك ون بوس عنا القض اء عل ى اإلرھ اب إن
لم نحل النزاعات التي تتسبب في نشوء االض طرابات الت ي يزدھ ر فيھ ا أھ ل التط رف
العنيف.
وف ي األس بوع الماض ي أعلن ُ
ت ع ن إنش اء مجل س استش اري رفي ع المس توى
معني بالوساطة .وستساعدنا الشخصيات البارزة التي يضمھا من أن نكون أكثر فعالية
في التوسط لتحقيق السالم في جميع أنحاء العالم.
وتعك ف األم م المتح دة عل ى إقام ة ش راكات أوث ق م ع المنظم ات اإلقليمي ة
الرئيس ية مث ل االتح اد األفريق ي واالتح اد األوروب ي وجامع ة ال دول العربي ة ومنظم ة
التعاون اإلسالمي.
ونواصل تعزيز حفظ السالم وتحديثه م ن أج ل حماي ة الم دنيين وإنق اذ األرواح
في جميع أنحاء العالم.
وأنا أسعى منذ أن توليت منصبي إل ى الجم ع ب ين أط راف الن زاع ،إض افة إل ى
البلدان التي لھا نفوذ لديھا.
ومن األمثلة الھامة على ذلك ،اجتماع الغد بشأن ليبيا الذي تحدوني آمال كبي رة
بشأنه.
وفي الشھر الماضي ،قمت بزيارة إس رائيل وفلس طين .ويج ب أال ن دع الرك ود
الذي نشھده اليوم في عملية السالم يؤدي إلى تص عيد ف ي الغ د .ويج ب أن نعي د اآلم ال
إلى الناس .فالحل القائم على وج ود دولت ين يبق ى الس بيل الوحي د للمض ي ق ُدما ً .ويج ب
السعي إلى تحقيقه على وجه السرعة.
م ع ذل ك ،ال ب د ل ي م ن أن أك ون ص ريحا :ف ي ح االت كثي رة للغاي ة ،تعتق د
األطراف المتحاربة أن الحرب ھي الحل.
وھي قد تتكلم عن استعداد للتوصل إلى تسوية.
ولكن أفعالھا تن ّم في كثير ج دا م ن األحي ان ع ن تعط ش إل ى انتص ار عس كري
كامل ،بأي ثمن.
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وتتفشى انتھاكات القانون الدولي اإلنساني ،ويسود اإلفالت من العقاب.
وي دفع الم دنيون ال ثمن األف دح ،وتواج ه النس اء والفتي ات العن ف والقم ع
المنھجيين.
وقد رأي ت ف ي بل دي ،وف ي الس نوات الت ي أمض يتھا ف ي األم م المتح دة ،أن م ن
الممكن االنتقال م ن الح رب إل ى الس الم ،وم ن الديكتاتوري ة إل ى الديمقراطي ة .فلنعم ل
عل ى تعزي ز دور الدبلوماس ية الي وم وتحقي ق قف زة ف ي من ع نش وب النزاع ات م ن أج ل
الغد.
رابعا ،الخطر الذي يتھدد آمالنا من جراء تغير المناخ.
فالع ام الماض ي ك ان األش د ح رارة عل ى اإلط الق .والعق د الماض ي ك ان أش د
العقود حرارة منذ أن بدأ التوثيق.
وبينما يتواصل ارتفاع متوسط درج ة الح رارة عل ى الص عيد الع المي ،تنحس ر
الكتل الجليدية وتتقلص مساحة األراضي الدائمة التجمد.
ويتع رض المالي ين م ن الن اس والتريليون ات م ن األص ول للخط ر م ن ج راء
ارتفاع مستوى سطح البحر وغيره من االضطرابات المناخية.
وتضاعف عدد الكوارث الطبيعية أربعة أضعاف منذ عام .١٩٧٠
ُ
الصين والھند والفلب ين وإندونيس يا ،معظ م
وشھدت الواليات المتحدة ،ثم بعدھا
الكوارث منذ عام  - ١٩٩٥أكثر من  1 600كارثة ،أو مرة ك ﱠل خمسة أيام.
وأن ا أع رب ع ن تض امني م ع الن اس ف ي منطق ة البح ر الك اريبي والوالي ات
أطول عاصفة من الفئة  5مدةً تسجل عل ى
المتحدة الذين تعرضوا للتو إلعصار إيرما،
ِ
اإلطالق.
وإعصار ماريا ھو في الطريق بالفعل.
وينبغي أال نربط أي عارض جوي مفرد بتغير المناخ .ولكن العلماء واضحون
في قولھم إن ھذه الظواھر الجوي ة البالغ ة الش دة ھ ي بالض بط م ا تتنب أ نم اذج المحاك اة
التي يستخدمونھا بأنه سيكون الوضع االعتيادي الجديد لعالم يتعرض لالحترار.
وق د تع يّن علين ا أن نح ّدث لغتن ا لوص ف م ا يح دث :نح ن نتح دث اآلن ع ن
األعاصير العمالقة ،والعواصف الكبرى ،وقنابل المطر.
وقد حان الوقت للخروج من مسار االنبعاثات االنتح اري .ف نحن نعل م الي وم م ا
يكفي ليدفعنا إلى التصرف .فالعلم أقوى من أن يطعن في صحته.
وأحث الحكومات على تنفيذ اتفاق باريس التاريخي بطموح أكب ر م ن أي وق ت
مضى.
وأثني على المدن التي تعكف على وضع أھداف جريئة.
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وأرح ب بالمب ادرات الت ي تتخ ذھا آالف الش ركات الخاص ة  -بم ا ف ي ذل ك
شركات النفط والغاز الكبرى  -التي تراھن على مستقبل أخضر ،نظيف.
وتخبرنا أسواق الطاقة أن خضرنة األعمال التجارية جالبة للنفع.
ويمثل انخفاض تكلفة مصادر الطاقة المتجددة إح دى القص ص الت ي ت دعو إل ى
التفاؤل على الكوكب اليوم.
وكذلك الحال فيما يتعلق باألدل ة المتزاي دة عل ى أن االقتص ادات يمك ن أن تنم و
بالتزامن مع انخفاض االنبعاثات.
أس وا ٌ
ق جدي دة ،مزي ٌد م ن ف رص العم ل ،ف رصٌ إلدرار تريليون ات ف ي الن اتج
االقتصادي.
فالحقائق واضحة .والحلول ماثلة أمام أعيننا.
ويتعين على القيادات أن تلحق بالركب.
بدء اإللقاء بالفرنسية
خامس ا ،تق ويض أس س المجتم ع والميث اق االجتم اعي بس بب ازدي اد مظ اھر ع دم
المساواة.
لقد عاد تكام ل اقتص ادات الع الم ،وتو ّس ع نط اق التج ارة ،والتط ورات المذھل ة
في مجال التكنولوجيا بفوائد ملحوظة.
فقد خرج الناس من براثن الفقر المدقع بأعداد تزيد على ما ُس جل ف ي أي وق ت
مضى .والطبقة الوسطى على الصعيد العالمي ھي أيضا أكب ر مم ا كان ت علي ه ف ي أي
وقت مضى .والمزيد من الناس يعيشون حياة أطول وأوفر صحة.
ولكن المكاس ب ليس ت موزع ة بالتس اوي .ف نحن ن رى ح االت تف اوت ح اد ف ي
الدخل والفرص وإمكانية الحصول على ثمار البحوث واالبتكار.
وثمة ثمانية رجال يحوزون نفس مقدار الثروة التي يحوزھا نصف البشرية.
وال تزال مناطق وبلدان ومجتمعات محلية بأكملھا بعيدة كل البعد ع ن موج ات
التقدم والنمو ،حيث تركت خلف الركب في ”أحزمة الصدأ“ في عالمنا.
وھذا االستبعاد له ثمن ،ھو اإلحباط والعزلة وعدم االستقرار.
ولكن لدينا خطة لتغيير المسار تتمثل في تحقيق عولمة عادلة.
وھذه الخطة ھي خطة عام .٢٠٣٠
نصف سكان عالمنا ھم من اإلناث.
ونصف سكان عالمنا ھم ممن لم يبلغوا سن الخامسة والعشرين.
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وال يمكنن ا تحقي ق أھ داف التنمي ة المس تدامة دون االس تفادة م ن ق وة الم رأة
والطاقة الھائلة التي يتمتع بھا الشباب.
ونعرف السرعة التي يمكن أن يحدث التحول بھا في يومنا وفي عصرنا.
ونعلم أننا ال نعاني من نقص في األم وال بوج ود أص ول وث روات عالمي ة تبل غ
قيمتھا تريليونات.
ولعلن ا نج د الحكم ة الس تخدام األدوات والخط ط والم وارد المتاح ة بالفع ل ف ي
أيدينا لتحقي ق التنمي ة الش املة والمس تدامة ،وھ و ھ دف مس تقل بذات ه لكن ه أيض ا أفض ل
وسيلة متاحة لنا لمنع نشوب النزاعات.
إن الجانب المظلم لالبتكار ھو التھديد الس ادس ال ذي يج ب علين ا أن نواجھ ه -
وھو ينتقل من الحدود ليدخل من أوسع األبواب.
وستظل التكنولوجيا في صميم التقدم المشترك .ولكن االبتكار ،وبمقدار م ا ھ و
ضروري للبشرية ،يمكن أن يجلب عواقب غير مقصودة.
فالتھديدات التي يتعرض لھا أمن الفضاء اإللكتروني في تصاعد.
وي تقلص اتس ام ح رب الفض اء اإللكترون ي ت دريجيا بص فة الحقيق ة المس تترة-
وتزداد قدرتھا تدريجيا عل ى تعطي ل العالق ات ب ين ال دول وت دمير بع ض ھياك ل ونظ م
الحياة الحديثة.
وللتطورات التي تحدث في الفضاء اإللكتروني ق درة عل ى تمك ين الن اس ،لك ن
الشبكة المظلمة تبيّن أن البعض يستخدم ھذه القدرة للحط من قدر الناس واستعبادھم.
ويمثل الذكاء االصطناعي عامل تغيير رئيسي يمك ن أن يع زز التنمي ة ويح ّول
حياة الناس بطريقة مبھرة .ولكن قد يكون له أيضا تأثير كبي ر ف ي أس واق العم ل ،وف ي
الواقع في األمن العالمي ونسيج المجتمعات ذاتِه.
وتنتقل ھندسة الجينات من صفحات الخيال العلمي إل ى الس وق  -لكنھ ا تتس بب
في نشوء معضالت أخالقية جديدة ودون حل.
وم ا ل م يج ِر التعام ل م ع ھ ذه النجاح ات الكبي رة عل ى نح و يتس م بالمس ؤولية،
يمكنھا أن تتسبب في أضرار ال حصر لھا.
بدء اإللقاء باإلسبانية
الحكوم ات والمنظم ات الدولي ة ھ ي ببس اطة غي ر مھي أة للتعام ل م ع ھ ذه
التطورات.
ومن الواضح أن األشكال التقليدية للتنظيم ال تنطبق.
وم ن الواض ح أن ھ ذه االتجاھ ات والق درات تتطل ب ج يال جدي دا م ن التفكي ر
االستراتيجي ،والتأمل األخالقي ،والتنظيم.
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وتقف األمم المتحدة عل ى أھب ة االس تعداد باعتبارھ ا محف ال حي ث يمك ن لل دول
األعض اء والمجتم ع الم دني والمؤسس ات التجاري ة واألوس اط األكاديمي ة أن تتالق ى
وتناقش سبل المضي قدما ،من أجل مصلحة الجميع.
العودة إلى اإللقاء باإلنكليزية
أخيرا ،أود أن أتكلم عن التنقل البشري ،الذي ال أرى أنه يشكل تھديدا وإن كان
البعض يراه على ھذا النحو .وأرى أنه يشكل تحديا يمكن ،إذا ما أدي ر بش كل س ليم ،أن
يساعد في جمع شمل العالم.
ولنكن واضحين :نحن ال نواجه أزمة الجئين فحسب؛ نح ن نواج ه أيض ا أزم ة
تضامن.
ولكل بلد الحق ف ي مراقب ة ح دوده .ولك ن ذل ك يج ب أن يج ري بطريق ة تحم ي
حقوق األشخاص المتنقلين.
وب دال م ن األب واب المغلق ة والع داء المفت وح ،يتع ين علين ا إع ادة ترس يخ نظ ام
حماي ة الالجئ ين بكام ل عناص ره وإعم ال اللياق ة البس يطة المتمثل ة ف ي التع اطف
اإلنس اني .وبإمك ان الع الم أن يع الج مس ألة كث رة أع داد الالجئ ين الت ي نواجھھ ا ،إذا
استطاع حقا أن يتقاسم المسؤولية.
غير أن الكثير جدا من الدول لم يرق إلى مستوى ما تمليه اللحظة.
وأن ا أثن ي عل ى البل دان الت ي أظھ رت ض يافة مثي رة لإلعج اب للمالي ين م ن
المشردين قسرا .ويتعين علينا بذل المزيد من الجھود لدعمھم.
ويتعين علينا أيضا بذل المزيد من الجھود لمواجھ ة تح ديات الھج رة .والحقيق ة
ھي أن غالبية المھاجرين تتحرك بطريقة جيدة التنظيم ،وھم يقدمون مساھمات إيجابي ة
إلى البلدان المضيفة لھم وإلى أوطانھم.
ولكن عندما يتحرك المھاجرون بطرق غير منظّمة تصبح المخاطر واضحة -
عل ى ال دول ولك ن عل ى وج ه الخص وص عل ى المھ اجرين أنفس ھم المعرض ين للقي ام
برحالت محفوفة بالمخاطر.
والھجرة موجودة دائما في حياتنا.
فعوامل تغير المناخ ،والخصائص الديمغرافية ،وعدم االستقرار ،وتزايد أوج ه
عدم المساواة ،والتطلعات إلى حياة أفضل ،وكذلك االحتياجات غي ر الملبّ اة ف ي أس واق
العمل ،تعني أن الھجرة ظاھرة باقية.
ويتمثل ال رد ف ي التع اون ال دولي الفع ال ف ي إدارة الھج رة م ن أج ل ض مان أن
توزع فوائدھا على أوسع نطاق وأن تحمى حقوق اإلنسان لجمي ع المعني ين عل ى النح و
المناسب.
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ولك ن اس تنادا إل ى تجربت ي ،يمكنن ي أن أؤك د لك م أن الن اس عموم ا يفض لون
تحقيق تطلعاتھم في أوطانھم.
ويجب علينا أن نعمل معا؛ ويجب أن يوجﱠه التعاون اإلنمائي عل ى نح و يض من
لھم القدرة على القيام بذلك.
فالھجرة ينبغي أن تكون خيارا ال ضرورة.
ونحت اج أيض ا إل ى الت زام أق وى م ن جان ب المجتم ع ال دولي باتخ اذ اج راءات
صارمة ضد المتُجرين بالبشر ،وحماية ضحاياھم.
ولك ن ل نعلم أنن ا ل ن ننھ ي المآس ي ف ي البح ر األب يض المتوس ط وبح ر أن دامان
وأماكن أخرى من دون إيجاد المزيد من فرص الھجرة النظامية .وسيعود ذل ك بالفائ دة
على المھاجرين والبلدان على السواء.
وأنا شخصيا مھاجر ،شأني شأن الكثيرين منكم ف ي ھ ذه القاع ة .ولك ن أح دا ل م
يتوقع مني أن أجازف بحياتي في ق ارب يتس رب إلي ه الم اء أو أن أعب ر الص حراء ف ي
صندوق شاحنة إليجاد عمل خارج البلد الذي ولدت فيه.
وال يمكن أن تُقصر الھجرة اآلمنة على النخبة العالمية.
والالجئ ون والن ازحون والمھ اجرون ليس وا ھ م المش كلة؛ فالمش كلة تكم ن ف ي
النزاع واالضطھاد والفقر الذي ال مخرج منه.
وأن ا أت ألم لرؤي ة الطريق ة الت ي يص نّف بھ ا الالجئ ون والمھ اجرون ف ي قوال ب
نمطية ويع املون كأكب اش ف داء  -ولرؤي ة الشخص يات السياس ية وھ ي ت ؤ ﱢجج االس تياء
بحثا عن مكاسب انتخابية.
وفي عالم اليوم ،تصبح جميع المجتمعات متعددة الثقافات واألعراق واألديان.
ويجب أن ينظر إلى ھذا التنوع بوصفه مصدر ثراء وليس تھديدا .ولكن لجع ل
التن وع ي نجح ،يتع ين علين ا االس تثمار ف ي التماس ك االجتم اعي ،بحي ث يتس نى لجمي ع
الناس الشعور بأن ھوياتھم محترمة وأن لھم حصة في المجتمع بأكمله.
يتعين علينا إصالح عالمنا ،وأنا ملتزم بإصالح األمم المتحدة.
ومعا ،نحن نشرع في بذل جھد إصالحي شامل من أجل:
 بناء منظومة إنمائية لألمم المتحدة لدعم الدول في تحسين حياة الناس؛ وتعزيز قدرتنا على صون األمن والسالم وحقوق اإلنسان للناس؛ واألخذ بالممارسات اإلدارية التي تنھض بتلك األھداف بدال من عرقلتھا.ونحن نشرع باتباع نھج جديد يركز على الضحايا فيم ا يتعل ق بمن ع االس تغالل
واالنتھاك الجنسيين.
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ولدينا خارطة طريق لتحقيق التكافؤ بين الجنسين في األمم المتحدة  -وقد ب دأنا
السير بالفعل على ھذا الطريق.
نحن ھنا لنعمل :لتخفيف المعاناة عنّا ”نحن الشعوب“؛ والمساعدة على تحقي ق
أحالمنا.
ونحن نأتي من مختلف أنحاء العالم.
وتتنوع ثقافاتنا وأدياننا وتقاليدنا تنوعا كبيرا  -بل ورائعا.
وفي بعض األحيان ،ثمة مصالح متنافسة فيما بيننا.
وفي أحيان أخرى ،يصل األمر إلى النزاع المفتوح.
ولھذا السبب بالضبط نحتاج إلى األمم المتحدة.
ولھ ذا الس بب بالض بط تتس م تعددي ة األط راف بأنھ ا أكث ر أھمي ة م ن أي وق ت
مضى.
ونحن ندعو أنفسنا المجتمع الدولي.
فيجب علينا أن نعمل ككيان واحد.
ألننا لن نستطيع الوفاء بوعد الميث اق والنھ وض بالكرام ة اإلنس انية للجمي ع إال
عندما نعمل يدا في يد كأمم متحدة.
شكرا.Obrigado .Gracias .Spasibo .Merci .Xie Xie .Thank you .
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